
Husa Alicante Golf Resort, Spanien 

 

Nära centrum av Alicante och inom gångavstånd från San Juan-stranden ligger Husa 
Alicante Golf Resort vid golfbanan Alicante Golf. Utsikten från de flesta av rummen är över 

banan designad av Ballesteros. Husa Alicante Golf Resort skapar en oas mitt i staden, 
perfekt för att kombinera golf med Alicantes utbud av restauranger och shopping. 

Res med Fredrick Andréason våren 2016 
Resa 1: 2015-03-12 (Lördag) 2015-03-19 (Lördag) 11 995 SEK 
Resa 2: 2015-03-30 (Onsdag) 2015-04-06 (Onsdag) 11 995 SEK 
Flyg, ingår i priset; Reguljärt flyg med Norwegian från Stockholm Arlanda till Alicante flygplats inkl 
transport av resväska 20 kg, golfbag 15 kg, samtliga idag kända skatter och avgifter. Prel. flygtider: 
Resa 1 DY4203 Arlanda - Alicante 15:15 – 19:10 /\ /\ /\ /\ DY4204 Alicante - Arlanda 19:55 – 23:55. 
Resa 2 DY5352 Arlanda - Alicante 20:00 – 23:55 /\ /\ /\ /\ DY5352 Alicante - Arlanda 15:30 – 19:20. 
Transfer, ingår i priset; Transfer mellan flygplats och hotellet i samband med ankomst och avresa. 
Hotell, ingår i priset; Hotell, ingår i priset; Del i standard dubbelrum på Husa Alicante Golf Resort, 
daglig frukost, 3 x middag inkl. halv flaska vin och vatten (3 kvällar på egen hand). 
Golf, ingår i priset; 5 greenfee per person på Alicante Golf med förbokade starttider på förmiddagar, 
tillgång till range med bollar och övriga övningsområden. Golfträning med Fredrick ingår i resans pris, 
både i grupp och individuellt. 
Beställningsvillkor; I bokningsstegen erbjuds olika tillval; enkelrum och avbeställningsskydd. 
Handpenning 3 500 kr betalas inom 3 dagar efter bokning, motsvarar kostnaden för flygbiljett samt 
anm.avg och återbetalas ej i händelse av avbokning utan avbeställningsskydd. Flygresan går ej heller 
att avboka eller ändra. Slutbetalning 30 dagar innan avresa. 
Tillval; Avbeställningsskydd (6.00 %), Enkelrum (1795.00 SEK) 
 
Paketerings dag; 20/8 2015. Bokning bästföre dag; 15/9 2015.Resan arrangeras av Golf World Travel. 
Box 19009, S-104 32 Stockholm, Sweden. Phone: + 46 - 8 - 545 665 30. Home page: 
www.golfworldtravel.se E-mail: info@golfworldtravel.se 
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